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Falando serio
uitas pessoas quando
ouvem falar em seriedade, pensam em atitudes formais que inibem as expressdes
mais sinceras dos homens. "Fulando serio" tem a intencão de
ser verdadeiro no re lato e analise de nossas experiéncias no
estagio curricular em Educacdo Fisica.
Falar seri° a falar sorrindo pela alegria de
ter dado o primeiro passo de um caminho
que estamos construindo para nossas
criancas.
Este relatOrio a mais do que descrever as etapas do estagio realizado no
Colegio de Aplicacão da Universidade
Federal de Santa Catarina, no semestre
1994-2. Ele significa registrar criticamente nossas angnstias, avancos e esperangas enquanto futuros professores. E uma

fornia de legitimar o conhecimento que
geramos, de socializar o saber e contribuir para a melhoria do ensino de Educacdo Fisica. Para tanto, abordaremos os
passos percorridos na concretizacdo da
Pratica de Ensino de Educacdo Fisica de
1° grau, considerando tanto especificidades, quanto possiveis generalizacOes
da experiència pedagOgica.
Somos uma turma de estagidrios
que tern como proposta "mudar". Mas
como? Sempre surge esta pergunta quando queremos algo novo, porque sabemos que ndo 6 fad' mudar conceitos pr.&
estabelecidos. Por isso enfrentamos desafios ao longo do estagio e na seqUencia vocé vai encontrar muitos deles.
lnicialmente relembramos algumas
vivacias que passamos na EducacAo
Fisica de l'e 2° graus. Fizemos em sala um
jogo de entrevistas e de dramatizacdo,
criando urn espaco para relatar nossa
autobiografia na Educacdo Fisica. A
analise destas memOrias, dos significa-
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dos da Educacão Fisica e suas conseqties ncias, se colocaram como ponto de
partida para o estagio. Ao fazermos uma
ponte da nossa concepcao de Educacao
Fisica de antes, enquanto alunos e de
agora, enquanto futuros professores,
pudemos ter "certeza" daquilo que nao
queriamos reproduzir.
0 segundo eixo norteador do inicio
do estagio foi uma avaliacao curricular,
especialmente das disciplinas "pedagOgicas". Corn esta avaliacao concluimos
a importancia das disciplinas "pedagOgicas" para a atuacao nas escolas. Mas
tambern que ha uma distancia entre as
disciplinas do curriculo e a realidade
secio-educacional, o que fragmenta o
conhecimento, rotulando-se as disciplinas de "leOricas" e de "praticas". Para
construir o estagio procuramos rever o
que estudamos nas fases anteriores do
curso. Percebemos que teriamos que
"correr atrcis" do tempo perdido, pois
muitos assuntos importances para nossa
formacao profissional e mais imediatamente para o estagio, nao foram vistos,
ou nao demos a eles a devida atencao.
A seguir veio o momento de visitar
as escolas de nossa cidade. Cada dupla
de estagiarios visitou duas escolas, sendo uma particular e outra pdblica. Tinhamos como objetivo conversar corn o Diretor da I nstituicao, corn os Professores
de Educacao Fisica, corn os alunos e
conhecer o espaco fisico e a filosofia do
colegio. A partir deste momento passamos a selecionar as possiveis escolas
nas quais poderiamos estagiar e tambern
comparar a realidade da escola da rede
particular corn a da rede pdblica.

Oi, muito prazer,
somos a 3! serie
Sabemos que é indispensavel diagnosticar e analisar a real idade ex istente na escola para desenvolver um trabaIho realmente comprometido com os sujeitos envolvidos. Tendo a intencao de
contribuir para a formacao dos alunos
que é o objetivo do CA-UFSC, percebemos que os 45 minutos de au la observados eram pouco para conhecer os alunos
e o colegio. Por este mot i vo procuramos
observar o que acontecia ao nosso redor, aproximando-nos do que fazia parte
do colegio, como professores— de Educacao Fisica e regente , orientadora
educacional, funcionarios, alunos, conselho de classe, olimpiadas, espaco fisico e outros. Queriamos ser mais do que
estagiarios, era muito importante fazer
parte do colëgio.
Fizemos uma revisao tedrica sobre
a metodologia da coleta dos dados, procurando os rumos mais seguros quanto
a realidade dos fatos. Utilizamos como
instrumentos a observaceio participante, a entrevista semi-estruturacia e o
questioncirio, fundamentados em Ltidke
& Andrë(1986)eCarvalho( I 991).

A medida ern que coletavamos os
dados, procuravamos sistematizd-los
para compreender e interpretar o que nos
chamou a atencao. Passamos para o papel, registrando e analisando a realidade
do fenOmeno estudado, a fim de encontrar os seus principios subjacentes e de
situar as varias descobertas num contexto mais amplo.
Dentro da realidade do ensino brasileiro, podemos considerar o CA-UFSC
urn colegio privi legiado por possuir boas
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condicOes de espaco fisico, recursos
materiais, corpo docente, saldrios, etc. 0
mesmo "se proplie u ser um Colegio
Experimental, untie se desenvolvem pralicas e se produ:ern conhecimentos em
funcilo de ulna melhor qualidude de
ensino" (Colëgio de Aplicacao-UFSC,
1993:3). Tem como uma de suas finalidades servir de campo de estAgio aos alunos da UFSC, incluindo os alunos do
curso de Educacäo Fisica, buscando a
producao critica do conhecimento. "Entende o Colegio de Aplicacao clue somente calcando suufilosofia nu prcilica
social poderó Iiirmar um homem livre,
conscience, comprometido coin a promoceia de muduncas socials. concretas"
(Colegio de Apl icacâo - UFSC, 1993:3).
Neste aspecto sentimos total apoio
em inovar e buscar novos rumos para a
Educacao Fisica. Pudemos perceber que
as portas estavam abertas a nossa vontade de ousar, buscar o desconhecido,
sempre corn a intencAo de fazer o melhor
para aqueles "pequenos" seres humanos em formacao.
0 corpo docente e os servidores
estiveram sempre abertos aos estagiArios. Procuramos dentro do possivel desenvolver urn trabalho integrado corn a
professora regente, buscando a
interdisciplinariedade. A mesma se mostrou prestativa e interessada em resolver
os problemas de cada aluno e da turma
em geral. De nossa parte consideramos a
Educacdo Fisica uma disc ipl ina integrante
do curriculocom o mesmo grau de importancia das demais. Seu objetivo tambêm
e educar, tendo como especificidade o
movimento.
A professora de EducacAo Fisica
apresentou Otimas intencOes como edu-

cadora, demonstrando total preocupacdo corn os alunos. Estava sempre disposta a aprender, dando possibilidade
para que pudessemos inovar. A
orientadora eclucacional tambthn se fazia
presente, corn a funcAo primordial de
acompanhar o processo educativo dos
alunos.
Quanto a nossa participacdo no
conselho de classe, consideramo-na de
fundamental importdncia o conselho de
classe como forma de avaliar näo sO o
aluno, mas tambern o professor, o processo e a real idade sercio-econOmica dos
alunos, para a partir dal tracar metas e
tentar resolver os problemas.
A primeira impressäo das turmas
foi de agitacão. Houve umagrande curiosidade em saber quern eramos e o que
estAvamos fazendo ali. Antes de ministrarmos nossas aulas assistimos algumas delas corn o fim de conhecermos a
metodologia de ensino utilizadapela professora, os tipos de atividade trabalhados e o ritmo da turma. A partir destes
dados e sua anal ise comecamos a montar
o nosso planejamento de ensino.
A observactioparticipanteem que
nossa identidade e objetivos de estudo
foram revelados ao grupo desde o primeiro dia, se colocou como metodologia
bdsica. Atravds de urn roteiro, o qual
permitia preencher os fatos relevantes,
fomos conhecendo mais a fundo nossos
alunos.
Logo percebemos naaval iacao feita ao final de cadaaulaque para os alunos
se o jogo decorresse normal a atria tinha
sido boa, caso ocorressem conflitos tinha sido ruim, sem levar em consideracäo que os conflitos sdo decorrentes de
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algum desequi I ibrio da pr6pria au la. No
acompanhamento das olimpiadas este
lado das turmas se reforcou. Quando
estavam ganhando se uniam e "brigayam " corn a equipe adversdria. E quando
estavam perdendo "hrigavam" entre si.
A participacao no conselho de classe
ampliou ainda mais a visao sobre as
turmas e comecamos a entender melhor
o comportamento dos alunos.
Durante o estagio trabalhamos coin
duas turmas de 3 s série. Umadelas formada por criancas entre 9 A 14 anos, num
total de 25 alunos, agitados,
enfatizadores da vitOria, criativos e criticos. Uma caracteristica entre eles era a
falta de integracao, sendo uma turma
mista, onde meninos nao queriam trabaIhar corn meninas e vice-versa. A partir
desta andlise percebemos que nosso trabalho nao seria fãci I.
Jd a outra turma era composta de 24
alunos, media de idade de 9 anos, de
classe social media. Uma turma considerada "normal" no contexto da escola. 0
relacionamento entre os alunos era born,
apesar de haver conflitos entre meninos
e meninas, e a participacAo se dava ern
vdrios niveis. Como perfi I in icial, se apresentaram como criancas cheias de vida,
bem nutridas e receptivas.
Havia alunos que participavam da
aula jogando (pegando na bola) e dando
opinibes. Outros so davam opiniOes,
outros ainda apenas vibravam. Percebemos que havia panel inhas e tambem
angtistias em alguns alunos, por serem
sempre os Oltimos a serem escolhidos na
divisao dos times. Tambern os conflitos
se faziam presentee, principalmente quan-

do as aulas eram de grandes jogos e
perm itiam contato corporal entre os alunos. Como exemplo de atividades podemos sitar: futebol de cadeiras, bola ao
cesio efluebol traditional. A competicao parecia ser muito importante para os
alunos. Notamos isto desde o inicio,
quando comecamos a observar as aulas
e as prOprias olimpiadas.
lsso tambem ficou evidenciado nas
respostas aos questiondrios em forma de
histOria em quadrinhos entregues as criancas, quando perguntamos: 0 que voce
entende por Educacdo Fisica? A maioria respondeu: "E um esporie". Urn dos
meninos foi enfAtico: "Educacdo Fisica
no primario neio é importante, so passa
a ser importance no ginasio, quando
rem esporle".
Voces sabem o que e um estagidrio? Eles responderam o que estavam
vendo: "Pessoaqueobserva as aulas da
professora". Podemos perceber corn
estas respostas que havia muitas dUvidas a esclarecer e cabia a nos nos empenharmos para tanto.

Planejar: algo alem
Planejare muito mais do que definir
metas e cam inhos a seguir. Planejar ë ter
esperancas, ter um objetivo que na verdade nunca se alcanca se estivermos
comprometidos corn as intencOes dos
sujeitos envolvidos. Planejar e algo
alem.... Chamamos voce leitor, para hater um papo sobre planejamento, no caso
mais especifico, o Planejamento do Estdgio de Educacao Fisica elaborado pela
nossa equipe para a 3 a serie do 1° grau.
Queremos abordar corn voce os
pressupostos te6ricos da nossa pratica
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pedagOgica, os objetivos, a selecao dos
conteados, as principals referéncias bibl iogrdficas, o que foi efetivamente reaI izado, as alteracOes no planejamento e
suas razOes.
Segundo Wiggers (1994:1) o planejamento de estagio
"e uma previsijo de objetivos e
awes pedagagicas, cujo papel
a orientac.ao de /oda trabalho
futuro. E uma utopia, um projeto
a ser construido frente as reais
possibilidades e limites que a
sociedade, a escola, a turma, as
professores, os estagiarios e o
grau de evolucao que o conhecimento du area de Edueuciio Fisica apresentam".
0 ato de planejar, apesar de muito
trabalhoso, foi de extrema importancia
como base do decorrer das aulas no
periodo de estagio, dando-nos seguranca sobre nossos objetivos e de como
conseguir atingi-los.
0 primeiro passo que demos em
direcao a concretizacão do planejamento
foi a definicäo dos objetivos. Estes foram
influenciados pelas observaciks realizadas, entrevistas com as professoras
das turmas, respostas dos alunos aos
questionarios, bem como pela nossa
concepcão de Educacâo Fisica, considerando suas possibilidades para ajudar o
ser humano a se emancipar.
Em seguida passamos para a parte
mais problematica do planejamento: definicäo dos pressupostos pedagOgicos
que poderiam nos orientar de modo a
favorecer a concretizacao de nossas
metas.

Gostariamos de deixar claro que
esta inseguranca quanto aos pressupostos pedagOgicos se deu por sermos
uma geracão marcada pela pedagogia
tecnicista, pela repressäo e tambem porque o curriculo não nos da muita base
sobre estes referenciais. Tudo isto aliado a nossa pouca experiéncia enquanto
professores.
Nossos objetivos foram: "Possiformas de movimentos
(espontcineos ou orientados), buscando trabalhar as dificuldades de aprendizagem destes movimentos; favorecer
um bom re/acionamento entre os alunos
e a ajuda miitua; possibilitar urn "se
movimentar" consciente, valorizando
o Izalco, a criatividade e o dialog°,
conseguindo assim solucionar as dificuldades junto aos alunos; abrir espaco para a participaciio dos alunos na
moniagem das aulas, incentivando a
autonomia dos mesmos". Chegamos
conclusao de que nossos principios
pedagOgicos deveriam se alicercar nas
aulas abertas as experiências dos alunos, segundo Hildebrandt & Langing
(1986). De acordo com esta metodologia,
pretendiamos preparar as situacOes de
ensino de tal maneira que estimulassem
os alunos a agir no sentido de que seus
problemas e questionamentos pudessem ser resolvidos para eles e por eles.

biliJar

0 conteOdo das aulas foi definido
pela professora da turma. Consideramos
que seria importante dar seqUéncia ao
seu trabalho, garantindo o programa da
disciplina. Os conteados para os quatro
meses de estagio foram: movimentos
naturais, percepcao espaco-temporal e
qualidades fisicas, onde procuramos
criar e recriar seus conceitos, combinar
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os tipos de movimento sempre relacionando-os entre si e corn a realidade.
As aulas eram basicamente planejadas da seguinte forma: primeiramente a
apresentacao dos objetivos e do desenvolvimento da aula por parte do estagiArlo. Na seqÜência constava a proposta
de uma atividade para inserir o assunto
do dia, a partir da qual se dava a
problematizacao da au la. Assim, atraves
de solucOes possiveis, tentavamos resolver as situacOes de ensino-aprendizagem juntamente corn os alunos.
Quanto a avaliactlo, apesar de
muitas dirvidas acerca dos criterios a
serem selecionados, sabemos que avaliar a fundamental enquanto um instrumento de acao para interferir no processo ensino-aprendizagem.
"Como avaliar a aprendizagem
do movimento (panda sabemos
a infinidade de falores nele envolvidos, tais comofiffca muscular, resistència, agilidade,
rilmo, sentiment°,
cogniceio, afetividade etc."
(Freire, 1989:196).
Definimos como criterios de availacao a participacao, a integracao, a sodalizacao, a criatividade, o respeito entre
os alunos e ate que ponto os objetivos da
aula eram atingidos. 0 processo
avaliativo envolvia tanto alunos, como
estagiarios e professores, de forma ativa
e atraves do dialog°. A avaliacão era
para nos urn ponto de referencia para a
continuidade do processo na aula seguinte, pois tinha a intencao de atender
as necessidades dos alunos e promover
sua formacao integral como sujeito de
sua realidade.

Estigio: um pe no futuro
Ap6s iniciarmos os trabal hos corn
as turmas, nao esperavamos que colocar
o metodo de aulas abertas em pratica
seria tao dificil. Foram varias barreiras
para chegar a um amadurecimento neste
sentido. Tivemos que superar certas resistências dos alunos e tambern ultrapassar as nossas prOprias raizes tradicionalistas.
No comeco, apesar de termos tracado varios objetivos, s6 tinhamos o
desejo de conquistar os alunos e procuramos alcanca-lo corn efetividade. Esta
parte nao foi tao dificil, pois as criancas
eram receptivas. No decorrer das aulas,
quando ja eramos mais do que estagiarios, passamos a colocar os pes no chão,
ou melhor no planejamento de ensino,
pois sabemos que o professor de Educacdo Fisica a mais do que um camarada,
ele a urn educador.
A metodologia utilizada caracterizou-se de %/Arias formas. Nos primeiros
encontros central izamos a au la na figura
do professor e paulatinamente fomos
estabelecendo uma tendencia mais aberta a participacao dos alunos na construgao da aula. Com o passar do tempo
conseguimos iniciar urn processo no
ambito da base pedagOgica utilizada.
Ressaltamos que nao foi possivel atingir
uma real autonomia das criancas nas
construcOes das aulas, o que se evidenciou mais a nivel das atividades que dela
faziam parte. JA mais para o final do semestre as aulas eram desenvolvidas atraves da participacao dos alunos e materiais existentes no colegio. A partir destes,
as criancas se uniam e criavam as atividades que eram discutidas entre elas.
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Faremos urn relato de duas aulas
desenvolvidas pela nossa equipe, para
dar uma visao de como se realizava o
processo, no inicio e no final da Prdtica
de Ensino, enfatizando os progressos
desta.

jamento, tornando os alunos interessados tanto na participacao durante o jogo,
quanto na vitOria. Enfim, contribuir no
processo de formacao de alunos capazes
de se integrar e de criar atividades voltadas para a sua realidade.

A primeira aula a ser relatada de
esti lo bem traditional uti I izou um piano
do tipo: aquecimento, parte principal e
volta a calma. A aula foi centrada no
professor e os alunos eram meros receptores. No inicio da mesma foi dada a
atividade zorro, para aquecimento, onde
as criancas nao colaboraram para o seu
desenvolvimento. Isto se repetiu na
metodologia da parte principal corn a
atividade trilha, e também na volta
calma, corn a brincadeira tadinhodomeu
gatinho. 0 resultado foi negativo, pois a
turmaera muito participativa e foi ministrada uma aula que nao exigia a panic ipacao dos alunos, deixando-os livres para
se dispersarem.

0 segundo exemplo retrata estas
mudancas. A metodologia da aula foi
centrada nos alunos, na qual eles criaram
e vivenciaram as atividades corn os demais. No primeiro momento foi feita uma
recapitulacao da aula anterior, pois era
necessdrio dar uma continuidade ao trabalho iniciado. No segundo momento
foram vivenciadas em grande grupo as
atividades inventadas em pequenos grupos, podendo-se modificar a continuidade da atividade de acordo corn os problemas surgidos no processo da sua criacao. No terceiro momento o grande grupo entrou em consenso e escolheu a
atividade que estava mais ligada corn o
tema proposto, neste caso, qualidades
fisicas: forca e resistencia. 0 professor
tornou-se urn auxiliador-motivador, intery indo nos momentos-chave para despertar nos alunos o didlogo e valorizar a
participacao critica perante os problemas ocorridos na aula.

Através de aulas como esta, de
resultados frustrantes e corn perda do
controle da situacao, decidimos nos sentar corn os alunos e tentar uma solucao
para o problema visando uma mudanca.
Os alunos, entao, sugeriram, que as aulas fossem elaboradas da seguinte forma: eles prOprios criariam atividades em
cima de urn tema fornecido pelo professor. No comeco foi dific i I, pois as turmas
tinham piques de agitacao, porem corn a
ajudadeles prOprios conseguimos mantélos concentrados nas explicacaes. Lentamente atingimos uma continuidade no
processo uti I izado, onde as criancas
entraram no ritmo, participando, dialogando e integrando-se corn as demais.
Através deste avanco conseguimos alcancar os objetivos propostos no plane-

Corn esta mudanca a nossa equipe
chegou a conclusao de que uma aula de
Educacao Fisica deve ser fruto da contribuicao de todos, poise através da troca
de experiências e do dialogo que alcancaremos urn conhecimento profundo do
objeto estudado.
Nossa proposta era fazer da Educacao Fisica um momento onde cada urn
pudesse mostrar suas idéias, e desenvolver seu potential enquanto aluno. No
comeco nao sabiamos como concretizdla, pordm, aos poucos fomos sentindo
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que as turmas também buscavam algo
diferente e nossas aulas foram se voltando para uma pedagogia mais critica, onde
buscavamos a autonomia dos alunos.
Para canto foi necessario nos empenharmos em construir uma consciência coletiva, que valorizasse a participacao de
todos.
Passamos poraltos c baixos durante o estagio, mas sempre buscamos solucOes que pudessem resolver os problemas surgidos. Estas solucOes nao partiram somente das nossas equipes, mas
tamb6m das criancas, da professora da
turma, da supervisora de estagio, dos
nossos prOprios colegas e de nossos
eternos companheiros, os I ivros. Nesta
perspectiva o estagio foi uma grande
troca de conhecimentos e experiéncias
Nossas aulas deixaram de ser formuladas convencionalmente. Passamos
a nos central izar nas discussOes sobre o
assunto da aula e nas propostas de atividades que surgiam a part i r do mesmo.
As iddias criticas giravam em torno de
como fazer uma aula melhor, onde os
conteudos pudessem ser retletidos e
experimentados na prat ica.
Os alunos, por serem criancas, foram bastantes sinceros quanto a avaliacao do estagio. Dentro desta podemos
citar: "Educacilo Fisica e a momenta de
sair da sala de aula"; " Educacao Fisica serve para ensinar a jogar".
A maioria dos alunos se restringiu
em comentar que o estagio foi "ham" ou
"legal", sem se aprofundar na avaliacao. Pordm, podemos perceber pelas respostas aos questionarios de avaliacao

que o significado da Educacao Fisica se
ampliou. Eles passaram a perceber que a
Educacao Fisica abrange mais do que
aprender gestos e tecnicas, como afirmou uma das al unas: "Educactio Fisica
6 a aula em que aprendemos a se movimentar e ser amigo". Quanto aos avancos, muitos disseram que houve
melhorias: "Muitagente brigava„soque
jó melhorou isso''; "Eu nao gostei das
primeiras aulas".
Podemos perceber que nossos
objetivos tamb6m estavam sendo atingidos, e a integracao entre os alunos foi
aumentando. Dar espaco para a participacao efetiva dos alunos, possibilitando
a expressao do movimento e de ideias, foi
de suma importancia para o nosso estagio e o aprendizado dos alunos: "... Tamhem adorei a jogo que inventamos".
Fazendo uma sintese da avaliacao
corn os alunos, percebemos que al6m de
educadores nos tornamos amigos das
criancas que descobriram que a aula rift()
so para aprender, 6 tambem para
ensinar.
Como sugestao final avaliamos do
ponto de vista da proposta curricular
que o contato corn a real idade profissional deveria acontecer desde os primeiros
semestres do nosso curso, pelo menos a
nivel de observacao e elaboracao de urn
projeto. Este estagio inicial se consolidaria com mais firmeza e consistëncia na
Pratica de Ensino, etapa caracterizada
por uma major interferthicia no contexto
escolar, articulando situacOes de ensino, pesquisa e extensao.
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